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ABSTRACT

Alkaloids are a group of naturally occurring basic, organic heterocyclic compounds, mainly of plant origin, containing nitrogen. 
Due to the bitter taste, they protect the plant from herbivores and also have antibacterial properties. Alkaloids have a poisonous 
physiological effect on the human body. Although many of them have toxic properties, they are effective in the treatment of numerous 
diseases, e.g. morphine, codeine, quinine, when administered in appropriately low doses. They are also components of stimulants 
like caffeine, theobromine and nicotine. The alkaloid in tea is in the form of theine, as well as theobromine and theophylline. It 
occurs in trace amounts, making it completely safe for humans. The name „theine” means the same substance, which - depending 
on the source – is referred to as caffeine, matein or guaranine. It is a psychoactive compound with a stimulating effect. The content 
in tea depends on the variety of the tea bush, geographical and atmospheric conditions in which grows, the drying method and the 
age of Camelia sinensis. Most alkaloids are formed in the plant near the places with the highest intensity of metabolism, i.e. in the 
vicinity of all meristems, but not only because, for example, in Datura (Datura) they are the most in petioles, and in Quinquina 
(Cinchona) in the bark. The aim of the study was to assess the effect of theine from tea infusion on the growth of lettuce seedlings. 
The studies were carried out in three crops constituting a succession of a control watered with water (test I), a test watered three 
times a week with tea infusion (test II) and five times watered test e during a week tea infusion (trial III) The experiment was started 
when the first two leaves of the germinating seedlings appeared. Observations were carried out for a period of three weeks. As  
a result of the research, it was found that the growth and development of seedlings in samples I and II was similar, while in test III 
the appearance of subsequent leaves compared to previous ones took place with a delay of 2–3 days and the size of leaf blades was 
twice smaller. It should be assumed that alkaloids affect the rate of growth and development of lettuce.
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Wprowadzenie

Alkaloidy to grupa związków chemicznych izolo-
wanych z tkanek roślinnych (Kozłowska 2007). Więk-
szość alkaloidów powstaje w roślinie w tych tkan-
kach, które charakteryzuje wysokie tempo procesów 
metabolicznych oraz intensywne podziały komórko-

we, czyli w okolicy występowania wszystkich tkanek 
twórczych, merystemów (Szweykowska 2002). Jed-
nak nie we wszystkich przypadkach taka sytuacja ma 
miejsce. Mogą one powstawać także w tych tkankach, 
które zakończyły intensywny wzrost, np. w ogonkach 
liściowych lub we wtórnej tkance okrywającej – korze. 
Wykazują silne, trujące działanie na organizm czło-
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wieka. Do bardzo silnych trucizn należy tubokurary-
na, powszechnie znana pod nazwą kurara, występująca  
w Chondodendron tomentosum, którą Indianie połu-
dniowoamerykańscy używają do zatruwania grotów 
strzał. Związkami wyjściowymi do biosyntezy alkalo-
idów są aminokwasy (https://pl.wikipedia.org/wiki/Al-
kaloidy). Tworzą grupę heterocyklicznych związków 
organicznych zawierających azot. Są ciałami stałymi 
lub cieczami. Charakteryzuje je bardzo słaba rozpusz-
czalność w wodzie, natomiast bardzo łatwo rozpuszcza-
ją się w rozpuszczalnikach organicznych. Do tej grupy 
związków włączone są niektóre obojętne związki che-
miczne związane z alkaloidami zasadowymi. Chemicy 
zajmujący się związkami organicznymi bardzo długo 
analizowali ich budowę i wpływ na organizm człowie-
ka. Głównym obiektem ich badań była morfina, którą 
w stanie czystym wydzielono z opium w już w 1813 r. 
Jej budowa została wyjaśniona w roku 1952. Od tego 
momentu poznano prawie 7000 alkaloidów, z których 
ponad sto znalazło istotne zastosowanie w medycynie. 
Wiele alkaloidów, mimo toksycznych właściwości, ale 
podawanych w odpowiednio małych dawkach, może 
być skutecznymi lekami na liczne choroby i dolegliwo-
ści. Przykładami tu może być morfina działająca prze-
ciwbólowo, kodeina działająca wykrztuśnie, chinina 
stosowana w leczeniu malarii. Liczne alkaloidy stano-
wią składniki używek, takich jak kofeina pozyskiwana 
z ziaren kawy czy nikotyna z liści tytoniu. Wiele tok-
sycznych alkaloidów wykorzystuje się do zwalczania 
szkodników, dodając je do preparatów ochrony roślin 
(strychnina). Alkaloidy przeznaczone do celów lecz-
niczych lub przemysłowych pozyskuje się z hodowli 
tkankowej lub w wyniku syntezy chemicznej. Odręb-
nym problemem jest przyczyna wytwarzania alka-
loidów przez rośliny. Nie można ich traktować jako 
zbędne lub uboczne produkty metabolizmu roślin. Ich 
wytwarzanie w tkankach roślinnych jest celowe (Kop-
cewicz 2012). Ich toksyczne działanie skierowane jest 
przeciw roślinożercom jako wynik koewolucji układu 
roślina – roślinożerca. Za taką interpretacją przemawia 
fakt, że zmiany ewolucyjne z ekonomicznego punktu 
widzenia nie mogą prowadzić do bezcelowego zuży-
wania energii przez rośliny i wytwarzania przez nie 
związków bezużytecznych. Poważnym argumentem 
jest również konieczność wykorzystania przez rośliny 
trudnych do pozyskania ze środowiska atomów azotu, 
który jest pierwiastkiem deficytowym w glebie, a jed-
nocześnie jest konieczny do tworzenia aminokwasów 
i tym samym syntezy alkaloidów. Klasyfikacja alkalo-
idów przewiduje wydzielenie pięciu grup (ryc. 1): 

 alkaloidy właściwe, zawierające nitrogen w hetero-
cyklu, zalicza się do nich: atropinę, nikotynę i morfinę; 

 protoalkaloidy – adrenalina, efedryna i meskalina; 
 alkaloidy poliaminowe – pochodne putrescyny, 

spermidyny i sperminy; 
 alkaloidy peptydowe i cyklopeptydowe 
 pseudoalkaloidy, związki zbliżone do alkaloidów, 

zalicza się do nich alkaloidy terpenowe, steroidowe  
i purynowe: teobromina, teakryna i kofeina. 

Alkaloid występujący w liściach herbaty to teina, 
czyli kofeina. W śladowych ilościach występuje tak-
że teobromina i teofilina (Szweykowska 2002). Jednak 
ich ilość jest tak mała, że napar z liści herbacianych jest 
w pełni bezpieczny dla organizmu człowieka. Alkalo-
idy herbaty nadają jej gorzkawy smak herbaty, a także 
rozszerzają naczynia krwionośne, działają moczopęd-
ne i aktywizują i stymulują układ nerwowy (https://
herbaciara.pl/2016/03/alkaloidy-w-herbacie/).

kokaina C17H21NO4

morfina C17H19NO3

Ryc. 1. Budowa najbardziej znanych alkaloidów
Fig. 1. Structure of the most known alkaloids

nikotyna C10H14N2

kofeina C8H10N4O2

kodeina C18H21NO3 
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Celem prowadzonych badań była ocena wpływu 
teiny, pochodzącej z naparu liściowego herbaty, na 
wzrost siewek sałaty.

Materiały i metody

W celu wykazania wpływu alkaloidów występujących 
w liściach herbaty założono trzy uprawy sałaty maślanej 
(fot. 2). Uprawa nr 1 była próbą kontrolną podlewaną czy-
stą wodą, uprawa nr 2 próbą badawczą podlewaną napa-
rem z liści herbaty chińskiej, rozcieńczonym w stosunku 
100 ml naparu/900 ml wody, próba nr 3 podlewana na-
parem herbaty chińskiej, rozcieńczonej w stosunku 500 
ml naparu/500 ml wody. Napar (ekstrakt) każdorazowo 
otrzymywano, odważając 10 g chińsiej herbaty liścia-
stej, zalewając ją 100 ml wody, a następnie stosownie do 
próby badawczej napar uzupełniano 900 i 500 ml wody.  
W każdej przygotowanej próbie wysiano 100 nasion 
(fot. 1). Kiełkujące nasiona sałaty, a następnie kiełkują-
ce rośliny podlewano co dwie doby, dokumentując ilość 
kiełujących nasion oraz wygląd rosnących siewek sała-
ty. Wyniki badań zestawiono w tabeli.

 Charakterystyka obiektów badań

HERBATA Krzewy herbaciane zaczęto uprawiać 
w Chinach 2000 lat p.n.e. Wszystkie współcześnie 
uprawiane odmiany herbat świata pochodzą od dwóch 
rodzajów krzewów: Camellia sinensis i Camellia as-
samica. Współczesna herbata przeznaczona do celów 
konsumpcyjnych sporządzana jest jako napar z liści  
i pąków grupy roślin, noszących tę samą nazwę. Jest to 
rodzaj kamelia (Camellia) (fot. 4). Camellia sinensis  
i Camellia assamica są do siebie podobne, traktowane są 
jednak jako odrębne odmiany jednego gatunku – herbaty 
chińskiej (Camellia sinensis). Dawniej zaliczano je do 
rodzaju Thea ze względu na różnice w stosunku do in-
nych kamelii dotyczące zawartości swoistych substancji 
chemicznych i swoistych cech morfologicznych. Herba-
ta chińska ma kwiaty białe, pojedyncze, z żółtymi pręci-

Fot. 2. Założona uprawa sałaty (Fot. W. Jakubczyk)
Photo 2. Established lettuce cultivation (Photo W. Jakubczyk)

Fot. 1. Odliczone nasiona przygotowane przed przystąpie-
niem do uprawy (Fot. W. Jakubczyk)
Photo 1. Deduct seeds prepared before starting cultivation 
(Photo W. Jakubczyk)

Fot. 4. Rodzaj kamelia (Camellia), uprawa
Photo 4. Camellia, cultivation
Źródło/Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Herbata#/me-
dia/Plik:Teestrauch_Detail.jpg.

Fot. 5. Kwiaty rodzaju (Camellia)
Photo 5. Flowers of the genus (Camellia)
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?q=kr 
zewy+herbaty+chi%c5%84skiej&id=0CFADBB975A20C0
AB41B2651BF4266B83BB0B1C5&form=IQFRBA&first=1
&scenario=ImageBasicHover.
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kami, mocno pachnące. Ich średnica wynosi około 3–4 
cm. Kwiaty pojawiają się w miesiącach lipiec – wrzesień 
(VII-IX). Jeśli roślina wyhodowana jest z nasion, kwiaty 
pojawiają się zwykle po 3 latach (fot. 3). Jeśli roślina 
wyhodowana jest z sadzonki, zakwita 1–2 lata wcze-
śniej. Jest rośliną owadopylną, po zapyleniu pojawiające 
się nasiona dojrzewają na krzewie nawet do 18 miesięcy 
(http://czytamyetykiety.blogspot.com/2013/07/herbata-
-krotka-charakterystyka.html).

SAŁATA (Lactuca L.) – rodzaj roślin jednorocz-
nych, należy do rodziny złożonych Composita. Należy 
do niego ok. 100 gatunków pochodzących z obszarów 
o umiarkowanym klimacie w Azji i Europie. Gatun-
kiem typowym dla tej rodziny jest Lactuca sativa L. Ma 
krótką łodygę, wokół której układają się licznie liście. 
Łodyga wydłuża się podczas wytwarzania pędu kwiato-
stanowego, osiągając do 80 cm wysokości. Na szczycie 
łodygi kwiaty tworzą kwiatostany z drobnymi, jasno-
żółtymi kwiatami zebranymi w koszyczki. Korzeń jest 
palowy, wrzecionowaty, z licznymi korzeniami boczny-
mi. Częścią jadalną sałaty są liście, które w zależności 
od odmiany różnią się kształtem, barwą i wielkością  
o intensywnym jasnozielonym zabarwieniu. Sałata gło-
wiasta (masłowa) ma krótki okres wegetacji, rozwija się  
w niewysokiej temperaturze i wówczas jej liście układają 
się zwięźle, tworząc główki (Lewak, Kopcewicz 2009). 
Wysoka temperatura powoduje przedwczesne wydłuże-
nie się łodygi oraz gorzknięcie liści, co obniża jej jakość. 
W Polsce jest zaliczana do jednych z najpopularniejszych 
warzyw, ale należy do warzyw bardzo nietrwałych. Jest 
cennym warzywem konsumpcyjnym, ponieważ zawiera 
witaminy B1, B2, PP, C, B6, kwas nikotynowy, karoten 
oraz składniki mineralne. Jak większość warzyw, działa 
odkwaszająco na organizm, ułatwia procesy trawienia. 
Zawiera m.in.: sód, potas, magnez, wapń, mangan, żela-
zo, kobalt, miedź, cynk, fosfor, fluor, jod (http://rosliny.
urzadzamy.pl/baza-roslin/warzywa/salata,17_505/).

Wyniki

W uprawie sałaty próby kontrolnej, podlewanej 
czystą wodą, największą ilość nowo wykiełkowanych 
nasion stwierdzono między 11 a 13 dniem od ich wy-
siewu (16 nowych roślin) oraz między 17 a 19 dniem 
wysiewu (15 nowych roślin). Ostatnie kiełkujące na-
siona zaobserwowano w 19 dniu od momentu ich wy-
siewu. Na 100 wysianych nasion wykiełkowało 89, co 
wskazuje na bardzo dobry materiał siewny (tab. 1).

W pierwszej próbie badawczej podlewanej napa-
rem herbaty 100/900 ml najwięcej kiełkujących nasion 
stwierdzono między 7 a 9 dniem obserwacji (10 no-
wych siewek) oraz między 11 a 13 dniem obserwacji 

Tabela 1. Liczba kiełkujących siewek w próbie kontrolnej
Table 1. Number of germinating seedlings in the control 
sample

Nr obserwacji
Data  

obserwacji
Łączna liczba wy-

kiełkowanych siewek

1  
po upływie 5 dni 

od wysiewu
2.04.2020 19

2 4.04.2020 24

3 6.04.2020 39

4 8.04.2020 47

5 10.04.2020 63

6 12.04.2020 66

7 14.04.2020 74

8 16.04.2020 89

9 18.04.2020 –

10 20.04.2020 –

11 22.04.2020 –

12 24.04.2020 –

13 26.04.2020 –

14 28.04.2020 –

(10 nowych siewek) (tab. 2, fot. 6, 7). Ostatnie kiełku-
jące nasiona zaobserwowano w 23 dniu od momentu 
ich wysiewu. Na 100 wysianych nasion wykiełkowało 
93, co wskazuje na bardzo dobry materiał siewny.

Tabela 2. Liczba kiełkujących siewek w pierwszej próbie ba-
dawczej ( roztwór 100/900)
Table 2. Number of germinating seedlings in the first test 
sample (100/900 solution)

Nr obserwacji
Data  

obserwacji
Łączna liczba wykieł-

kowanych siewek

1 
po upływie 5 dni 

od wysiewu
2.04.2020 11

2 4.04.2020 19

3 6.04.2020 29

4 8.04.2020 37

5 10.04.2020 47

6 12.04.2020 59

7 14.04.2020 65

8 16.04.2020 76

9 18.04.2020 84

10 20.04.2020 93

11 22.04.2020 –

12 24.04.2020 –

13 26.04.2020 –

14 28.04.2020 –



75

W drugiej próbie badawczej podlewanej naparem 
herbaty 500/500 ml najwięcej kiełkujących nasion 
stwierdzono w 7 dniu obserwacji, w którym pojawiło 
się 9 siewek. W każdym następnym terminie liczba no-
wych wykiełkowanych roślin była na porównywalnym 
poziomie i wynosiła od 4 do 8 w każdym terminie ob-
serwacji (tab. 3, fot. 8, 9). Ostatnie kiełkujące nasiona 
zaobserwowano w 27 dniu od momentu ich wysiewu. 
Na 100 wysianych nasion wykiełkowało 87, co wska-
zuje na bardzo dobry materiał siewny. 

Tabela 3. Liczba kiełkujących siewek w drugiej próbie ba-
dawczej ( roztwór 500/500)
Table 3. Number of germinating seedlings in the second test 
sample (500/500 solution)

Nr obserwacji
Data  

obserwacji
Liczba wykiełkowa-

nych siewek

1  
po upływie 5 dni 

od wysiewu
2.04.2020 7

2 4.04.2020 16

3 6.04.2020 27

4 8.04.2020 33

5 10.04.2020 39

6 12.04.2020 46

7 14.04.2020 52

8 16.04.2020 59

9 18.04.2020 67

10 20.04.2020 74

11 22.04.2020 83

12 24.04.2020 87

13 26.04.2020 –

14 28.04.2020 –

Fot. 6, 7. Siewki próby kontrolnej w 19 dniu wysiewu ( Fot. W. Jakubczyk)
Photo 6, 7. Seedlings of the control sample on the 19th day of sowing (Photo W. Jakubczyk)

Fot. 8, 9. Kiełkujące siewki pierwszej próby badawczej (Fot. 
W. Jakubczyk)
Photo 8, 9. Germinating seedlings of the first test sample 
(Photo W. Jakubczyk)
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Podsumowanie i wnioski

Liczba znanych i opisanych alkaloidów jest bardzo 
duża. Nauka odkrywa wciąż nowe. Ich występowanie 
stwierdzono nie tylko w komórkach roślin, ale również 
grzybów i niektórych gatunków zwierząt. Zaintereso-
wanie tą grupą związków wynika ze specyfiki ich dzia-
łania, a co za tym idzie, ich przydatności i potencjalnego 
zastosowania przez człowieka. Rozwaga i ostrożność 
w zastosowaniu niektórych alkaloidów musi jednak 
zachowywać wymiar szczególnej ostrożności. Przykła-
dem może być lobelina występująca w tkankach lobelii 
rozdętej. Alkaloid ten był wykorzystywany do leczenia 
uzależnień, m.in. od kokainy, nikotyny, czyli innych 
silnych alkaloidów, jednak ze względu na toksyczne 
skutki uboczne został wycofany z przemysłu farma-
kologicznego. Działanie alkaloidów charakteryzuje się 
więc bardzo szerokim spektrum. Wymienić tu należy 
wpływ atropiny na źrenice, piperyny na trawienie, wy-
dzielanie soku żołądkowego i powstawanie komórek 
tłuszczowych, stymulujący wpływ kofeiny na pracę 
serca, efedryny na śluzówkę układu oddechowego, 
anabazyny jako środka insektobójczego. Współcześni 
naukowcy wskazują na alkaloidy jako leki przeciw 
nowotworom oraz leki przeciw schorzeniom degene-
racyjnym i psychicznym. Winkrystyna, czyli alkaloid 
barwinka różowego, wykazuje skuteczność w leczeniu 
białaczki, ziarnicy złośliwej i raka płuc, a obecna w tej 
samej roślinie winblastyna stosowana jest w leczeniu 
chłoniaka Hodgkina, neuroblastomii oraz raka jąder. 
Berberyna, pozyskiwana z krzewów berberysu, jest 
antydepresantem z jednoczesnym działaniem przeciw-
bakteryjnym i przeciwbiegunkowym. Jednak wykorzy-
stanie właściwości alkaloidów i ich zastosowanie przy 
odpowiednim dawkowaniu powinno podlegać ścisłej 

Fot. 10, 11. Kiełkujące siewki drugiej próby badawczej (Fot. W. Jakubczyk)
Photo 10, 11. Germinating seedlings of the second research sample (Photo W. Jakubczyk)

kontroli. W przedstawionej pracy wykazano, że alkalo-
idy produkowane przez jeden gatunek rośliny (herbata) 
mają znikomy wpływ na kiełkowanie i rozwój drugie-
go gatunku (sałata).

Wnioski

1. W uprawie sałaty próby kontrolnej, podlewanej 
czystą wodą, na 100 wysianych nasion wykiełkowało 
89, co wskazuje na bardzo dobry materiał siewny.

2. W próbie kontrolnej, podlewanej czystą wodą, 
ostatnie kiełkujące siewki stwierdzono w 21 dniu pro-
wadzenia uprawy. 

3. W uprawach próby badawczej nr 1, podlewanej 
naparem herbaty 100/900 ml, ostatnie siewki stwier-
dzono w 25 dniu prowadzenia uprawy, próby badaw-
czej nr 2, podlewanej naparem herbaty 500/500 ml,  
w 29 dniu uprawy. 

4. Podlewanie naparem herbaty wskazuje na opóź-
nienie kiełkowania nasion. 

5. Wszystkie wykiełkowane rośliny wykazywały 
prawidłowy wygląd, który nie wskazywał na negatyw-
ny wpływ teiny na siłę kiełkowania nasion, jak również 
kondycję rosnących siewek. 
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STRESZCZENIE

Alkaloidy jest to grupa naturalnie występujących 
zasadowych, organicznych związków heterocyklicz-
nych, głównie pochodzenia roślinnego, zawierających 
azot. Ze względu na gorzki smak chronią roślinę przed 
roślinożercami, a także mają właściwości antybakteryj-
ne. Alkaloidy wykazują trujące działanie fizjologiczne 
na organizm człowieka. Mimo że wiele z nich wykazu-
je właściwości toksyczne, to podawane w odpowiednio 
małych dawkach są skuteczne w leczeniu licznych cho-
rób, np. morfina, kodeina, chinina. Stanowią również 
składniki używek, jak kofeina, teobromina, nikotyna. 
Alkaloid w herbacie występuje pod postacią teiny,  
a także teobrominy i teofiliny. Występuje w ilościach 
śladowych, dzięki czemu jest w pełni bezpieczny dla 
człowieka. Pod nazwą „teina” kryje się ta sama sub-
stancja, którą – zależnie od źródła pochodzenia – okre-
śla się mianem kofeiny, mateiny lub guaraniny. Jest to 

związek psychoaktywny o działaniu stymulującym. Za-
wartość w herbacie zależy od odmiany krzewu herba-
cianego, warunków geograficznych i atmosferycznych, 
w których rośnie, sposobu suszenia oraz wieku Came-
lii sinensis. Większość alkaloidów powstaje w roślinie  
w pobliżu miejsc o największej intensywności przemia-
ny materii, czyli w okolicy wszystkich merystemów, 
ale nie tylko, bo np. u bielunia (Datura) najwięcej jest 
ich w ogonkach liściowych, a u chinowca (Cinchona) 
– w korze. 

Celem prowadzonych badań była ocena wpły-
wu teiny, pochodzącej z naparu liściowego herba-
ty, na wzrost siewek sałaty. Badania prowadzono  
w trzech uprawach stanowiących kolejno próbę kontro-
lną podlewaną wodą (próba I), próbę podlewaną trzy-
krotnie w ciągu tygodnia naparem herbaty (próba II) 
oraz próbę podlewaną pięciokrotnie w ciągu tygodnia 
naparem herbaty (próba III). Doświadczenie rozpo-
częto w momencie pojawienia się pierwszych dwóch 
liści kiełkujących siewek. Obserwacje prowadzono 
przez okres trzech tygodni. W wyniku przeprowadzo-
nych badań stwierdzono, że wzrost i rozwój siewek  
w próbach I i II przebiegał podobnie, natomiast w pró-
bie III pojawianie się kolejnych liści w stosunku do po-
przednich odbywało się z 2-, 3-dniowym opóźnieniem, 
a wielkość blaszek liściowych była dwukrotnie mniej-
sza. Założyć należy, że alkaloidy mają wpływ na tempo 
wzrostu i rozwoju sałaty.


